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Dragi Studenți, 

sunteți în cea mai frumoasă epocă a vieții voastre, o vârstă a înfloririi și a bucuriei, a 

învățării, a acumulării și formării, a definirii marilor opțiuni și a cristalizării marilor proiecte. 

Este timpul în care vă puteți realiza potențialul și împlini, treptat, visurile. Bucurați-vă de 

această vârstă, un dar irepetabil, care nu durează la infinit! Îndrăzniți să visați, să vă 

propuneți ținte tot mai înalte, să aspirați cât mai sus! Nu e ușor să ajungeți acolo, drumul e 

lung, plin de provocări și dificultăți, dar miza lui este una majoră: împlinirea și desăvârșirea 

voastră ca tineri, ca oameni, ca profesioniști ai societății pe care o clădim împreună. Per 

aspera, ad astra! 

Vă aflați într-o Universitate importantă a României, recunoscută pe plan național, în 

Uniunea Europeană și în lume pentru calitatea studiilor, pentru condițiile și perspectivele pe 

care le oferă studenților: Universitatea Titu Maiorescu. Universitatea noastră vine de 

departe din trecut, prin viziunea care a fondat-o și care o leagă de marea tradiție a 

universității europene, și privește departe în viitor, prin deschiderea către tot ce e nou în 

educație, știință și cercetare, către tehnologie și progres, care o sincronizează cu mersul 

ideilor și al umanității într-o epocă de mari transformări globale. În structura Universității 

noastre, se regăsesc domenii fundamentale de studiu, din aria clasică a formării academice, 

și programe noi, din avangarda cunoașterii. Aflându-ne la intersecția drumurilor, între 

Universitatea Clasică și Universitatea Digitală, asimilând spiritul universitar care edificat 

Europa prin secole și suflul înnoirii care remodelează întreaga existență, suntem o 

Universitate modernă, ancorată în prezent și deschisă către viitor, sub auspiciile calității, 

excelenței, performanței și competitivității. Cuvinte-cheie, care atestă realități ale unei 

deveniri instituționale și care consacră Universitatea Titu Maiorescu ca pe o Universitate 

de Elită din Uniunea Europeană! 

Așadar, ați venit – și nu întâmplător – într-o Universitate în care vă puteți transforma 

idealurile în realitate. Dar pentru aceasta trebuie să munciți, să depuneți eforturi susținute, 

asumând toate provocările și dificultățile, trebuie să studiați, să învățați, să cercetați, să 

creați, să vă implicați cu dăruire și convingere în procesul educației și al cercetării. Trebuie 

să îndrăzniți să credeți că nimic nu vă poate sta în cale, chiar și atunci când drumul pare să 

se oprească. Există căi de a merge mai departe prin inteligență, încredere și putere. 

Educația este calea către Cunoaștere, iar Cunoașterea constituie forța care duce lumea de 

azi către lumea de mâine. Urmați-vă consecvent proiectul de viață, prin studiu, prin creștere 

intelectuală și morală, prin formare și specializare, participați cu toate forțele la edificarea 

destinului vostru, căruia azi începeți să-i dați un nou sens! În toate acestea, aveți un 

exemplu de prestigiu: Titu Maiorescu, mentorul spiritual al Universității noastre. 

Spiritul lui tutelar și Alma Mater Studiorum vă sunt alături! 
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Bucurați-vă și lucrați cu energia voastră impetuoasă pentru toate acestea! Gaudeamus 

Igitur! 

 

Prof. univ. dr. Iosif Urs 

Președintele Universității Titu Maiorescu 

1 Octombrie 2022 
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Domnule Președinte al Universității,    

Domnule Președinte al Senatului, 

Doamnelor și Domnilor Decani,  

Stimați colegi, membri ai comunității academice maioresciene din București și din filiala Tg Jiu,  

Dragi studenți, 

Stimați invitați,  

 

 Consider că astăzi e o zi de sărbătoare în Universitatea noastră! După doi ani de restricții 

determinate de contextul pandemiei, în care activitatea de învățământ universitar s-a desfășurat 

preponderent în format online, avem din nou oportunitatea să deschidem anul universitar în condiții de 

normalitate: porțile universității sunt din nou deschise, la fel, ușile amfiteatrelor, ale laboratoarelor, ale 

sălilor de seminar, ale bibliotecilor în care dascăli și studenți, deopotrivă, își împlinesc menirea.  

 Ultimii doi ani au testat resursele de reziliență ale fiecăruia dintre noi, dar și ale Universității  

noastre, au testat determinarea și motivația noastră de a rămâne perseverenți în demersul nostru 

academic. Pentru efortul vostru de adaptare, dragi studenți, pentru efortul dumneavoastră dragi colegi, 

vă mulțumesc! 

Dragi studenți ai anului I, această zi este mai ales a voastră! Atunci când ați ales să întrați 

în competiția pentru un loc pe băncile facultăților Universității Titu Maiorescu, ați făcut dovada unei 

atitudini orientate spre muncă și responsabilitate, efort și disciplină. Multe din întrebările pe care le 

aveți își vor găsi răspunsurile la întâlnirile de deschidere ale anului universitar planificate în cadrul 

fiecărei facultăți, altele își vor găsi răspunsul în timpul cursurilor universitare, dar și multe alte întrebări 

vor apărea în timp ce veți parcurge cunoașterea specifică domeniului de studii pe care vi l-ați ales. Pe 

parcursul anilor pe care îi veți petrece în Universitatea Titu Maiorescu, dascăli de excepție vă vor 

călăuzi, vor răspunde nevoilor voastre de cunoaștere și vor contribui la ceea ce veți deveni atunci când 

veți fi absolvenți licențiați, capabili să înfruntați rigorile competiției într-o piață a muncii dinamică și în 

continuă schimbare.  
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 Se impune să precizăm, dragi studenți, că performanța educațională și academică a 

Universității Titu Maiorescu este confirmată de calificativul ˝Grad de încredere ridicat˝ acordat de 

Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în mod succesiv în anul 

2012 și anul 2016, calificativ pe care îl deține și în prezent, și suntem, de asemenea, siguri că îl vom 

obține din nou la începutul acestui an universitar, când Universitatea va parcurge pentru a treia oara 

procesul evaluării instituționale a calității academice. O altă evaluare importantă care ne așteaptă este 

cea a certificării ISO. 

 În susținerea acestor demersuri vă comunicam că Universitatea Titu Maiorescu este singura 

Universitate privată din România, care se situează în Clasamentul Universităților din România, în 

conformitate cu Metarankingul Universitar 2021, în primele 30 de universități, chiar înaintea unor 

universități publice cu tradiție, Universitatea Titu Maiorescu fiind lider de piață în învățământul 

universitar privat național.  

 În structura UTM funcționează 10 facultăți cu 24 programe de studii universitare de licență, din 

care 19 la învățământ cu frecvență (IF) și 5 la învățământul la distanță (ID), 8 domenii de studii 

universitare de master cu 21 de programe și 3 școli doctorale acreditate: Drept, Medicină și Medicină 

Dentară. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic asigură programe de formare 

psihopedagogică pentru cei interesați de cariera didactică, atât pe perioada studiilor universitare, cât și 

în regim postuniversitar. Totodată, acest departament gestionează încă două programe 

postuniversitare, un program în domeniul educației ante-preșcolare și unul în domeniul integrării și 

incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în sistemul de învățământ. De asemenea, 

Universitatea are în componența sa și un programul de studii, ˝An pregătitor pentru limba română˝.  

Pentru desfășurarea programelor de studii din domeniul Sănătate, UTM are colaborări cu un 

număr de 25 unități sanitare, atât publice cât și private, în structura cărora funcționează 34 de 

secții/compartimente/laboratoare, care au dobândit, prin Ordin al Ministrului Sănătății, statutul de 

secții/compartimente/laboratoare clinice ale Universității Titu Maiorescu.  

Începând din luna februarie 2020, UTM este abilitată să desfășoare programe de pregătire prin 

rezidențiat în domeniile Medicină și Medicină Dentară.  
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Astfel, în Universitate, într-un campus generos de peste 45.000 de m2 construiți, care include pe 

lângă spațiile didactice (modernizate și adaptate cerințelor calității în învățământul superior) și 2 

cămine, cantină-restaurant, săli media, sală de sport. În aceste spații își desfășoară activitatea peste 

9000 de studenți, înscriși la programele de studii de licență, master și doctorat, la care se adaugă 

aproximativ 1200 de rezidenți, cifră care se va dubla în următorii 3 ani. Creșterea numărului de 

studenți în ultimii  6 ani este în medie de 3%/an, iar 6% din studenții Universității sunt studenți 

internaționali, la fel ca în majoritatea universităților de top din România.  

Chiar dacă cifrele pot părea impresionante, mii de candidați însă, nu au obținut un loc printre 

studenții Universității Titu Maiorescu. Din acest motiv, Universitatea este preocupată să își sporească 

cifra de școlarizare în fiecare an și să deschidă noi programe de studii cu aplicabilitate în piața muncii, 

dar nu în detrimentul calității actului educațional, încercând astfel să răspundă cererii candidaților 

pentru un loc în comunitatea academică maioresciană.  

Pentru că Universitatea și-a propus ca excelența să definească toate domeniile sale de 

activitate, cercetarea constituie un domeniu de anvergură al Universității, în care cadre didactice 

și cercetători contribuie la dezvoltarea cunoașterii științifice alături de studenți. Universitatea Titu 

Maiorescu, și-a asumat statutul de „UNIVERSITATE DE CERCETARE AVANSATĂ ȘI EDUCAȚIE 

ACADEMICĂ”, formulându-și astfel ca obiectiv strategic prioritar dezvoltarea cercetării științifice. 

Activitatea de cercetare a Universității se realizează sub coordonarea a două institute de 

cercetare, Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare destinat domeniilor interdisciplinare 

și Institutului ˝Acad. Nicolae Cajal˝ destinat domeniului medical.  

Implicarea studenților și masteranzilor în activități științifice și încurajarea valorificării acestora în 

sesiunile științifice studențești, dar nu numai, este, în Universitatea noastră, o prioritate a actului 

educațional. Spiritul științific, capacitatea de a dezvolta raționament științific profesional, trebuie să 

definească absolventul maiorescian, alături de rezultatele învățării și competențele profesionale 

dobândite în timpul studiilor.  
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Dragi colegi, stimați dascăli, stimați cercetători, trebuie să fim pe deplin conștienți că studenții 

ne pun la dispoziție cele mai valoroase resurse ale lor, care odată epuizate, nu mai pot fi recuperate, 

ne pun la dispoziție timpul și tinerețea lor. De aceea, suntem responsabili să contribuim la formarea lor 

deplină, atât ca profesioniști cât și ca actori activi în societate.  

Ca profesioniști trebuie să îi pregătim în conformitate cu toate rigorile științifice încât să devină 

capabili să acceseze toate resursele disponibile ale societății în activitatea pe care o vor desfășura, și 

ulterior, când vor cunoaște succesul și prosperitatea, să recunoască timpul petrecut în Universitate ca 

un timp dedicat devenirii lor profesionale.  

Pentru calitatea lor de viitori actori activi în societate trebuie să contribuim la formarea 

conștiinței lor umaniste ancorată în valori democratice, o conștiință care să cultive responsabilitatea 

față de binele social, respectul față de identitatea culturală a aproapelui, o conștiință educată în 

principiile drepturilor și libertăților fundamentale, a egalității de șanse, a ordinii de drept internațional, a 

responsabilității morale pentru binele colectiv.  

În acest mod înțelege Universitatea Titu Maiorescu să contribuie la consolidarea ordinii de 

drept, la dezvoltarea societății, a prosperității sociale, a securității sociale, la dezvoltarea sa spirituală 

într-un mediu internațional marcat de numeroase schimbări economice, politice, tehnologice, juridice 

sau culturale.    

 

Vă mulțumesc, 

Mult succes în noul an universitar! 

Să fie pace! Dumnezeu să ne ajute! 

Vivat Academia! 

 

 

 



 

 

 

 

Welcome international students! 

 

Dear fellows of the Titu Maiorescu University community,  

Dear students,  

Ladies & gentlemen,  

 

I am honored to welcome you all here today and especially delighted to 

welcome our international students who are embarking in the adventurous 

journey of their university studies, in Bucharest, away from their home, their 

family, their culture.  

This year, we had around 900 international candidates who applied to study 

with us. Out of those you were the most knowledgeable and better prepared 

ones and became our students. Congratulations! You will be joining the 

existing community of over 800 international students, coming from 50 

countries from all over the globe, from Japan to Israel, Great Britain to 

Nigeria, Canada and so on.  



 

 

The journey you are starting today will be a challenging and, hopefully, a very 

rewarding experience for you. Why challenging? Because now you have to 

adjust to many new things – a new educational experience, a new country, a 

new language, a new culture – a new way of doing almost everything.  

School in itself will be different. Classes are more difficult than the classes 

you took in high school. There will be much more to learn, so you will have to 

spend more time studying and doing projects. You will have more autonomy 

in your learning and less direct contact with the professors. So you will need 

to make the most out of those interactions, stay focused and pay attention 

during the classes to really grasp the guiding the professors are giving you.  

Most of you are, probably for the first time in your life, on your own, without 

your family’s support and control � 

You need to make daily decisions for yourself, to manage your time, so you 

can juggle classes, study time, sleep, fun time and other extra-curricular 

activities, do laundry and cook for yourselves. We’re here to support you in 

this transition.  

Our colleagues from the International Relations Office, whom you have 

virtually met, will be around to help with aspects related to your visa and other 

initial steps in the transition. You will meet your professors and tutors at the 

2.00 pm meeting and some of your peers from the senior years.  

And in the following years you will be so busy studying, making friends, 

learning how to do new things, growing into a well-prepared young 

professional who can become a game changer in their field.  

But I would also like to acknowledge the challenge and the opportunity that 

such a growing community of international and multicultural students 



 

 

represents for our university. Their presence invites us, and sometimes 

pushes us, to grow. We had to improve our language skills, we had to 

become more flexible in our teaching methods and less formal in our 

professor-student interactions.  

 

Like in any multi-cultural interaction (and I am also including here multi-

generational interactions), we had to understand that there are several ways 

of doing things right, that what we consider “normal” can and should 

sometimes be challenged. And the openness to accept this challenge is one 

of the very important steps towards growth and progress.  

 

Therefore, dear students, either if you are coming from far away, or just from 

down the street, let’s take this challenge to progress together. Us, the 

professors, will be guiding your eager minds to understand what is already 

known in science & professional practice, to help navigate into the wealth of 

information available to you with just one click. You, on the other hand, are 

invited to put energy and effort to learn and use your curious and fresh minds 

to ask questions that can drive new ways of doing things.  

This way we will all contribute, through education, to creating a better world 

for all of us to live in. Therefore, dear students, welcome in Titu Maiorescu 

university’s community!  

  


